
Zgierz, 28.02.2019 

INTERPELACJA 

Zwracam się do Pana z interpelacją w imieniu mieszkańców miasta, a dotyczy ona o 
podanie informacji na jakim etapie są, prace związane z realizacją przejść dla pieszych przy 
wiaduktach kolejkowych na ul. Łódzkiej, ul. Długiej. W obecnej chwili od wielu lat, są to^b 
przejścia bardzo niebezpieczne i narażają użytkowania na ryzyko kalectwalub życia. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 lutego 2019r. (data wpływu 
01 marca 2019r.), dotyczącą planowanych prac na wiaduktach kolejowych na ul. Długiej 
oraz na ul. Łódzkiej w Zgierzu, informuję co następuje. 

E=R=G Polska Sp. z o.o. sp. komandytowa opracowuje na zlecenie PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. projekt modernizacji linii nr 15 i 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz. 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - PKP PLK S.A. na niżej wymienionych 
obiektach planuje się następujące prace: 

1. Wiadukt w km 57.064 linii nr 15 nad ul. Długą 

Przebudowa istniejącego obiektu. Wymiana konstrukcji stalowej balchownicowej 
z jezdnią zamkniętą , z jezdnią na podsypce; układ jednoprzęsłowy. Dostosowanie 
przyczółków pod 3 tory, konstrukcja nośna wiaduktu pod 2 tory. Uzyskanie jednego 
pełnowymiarowego ciągu pieszego od strony stacji Zgierz. 

2. Wiadukt w km 58.577 linii 15 nad ul. Łódzką 

Przebudowa istniejącego obiektu. Wymiana konstrukcji stalowej balchownicowej 
z jezdnią zamkniętą; układ wieloprzęsłowy. Uzyskanie wymaganej skrajni drogowej pod 
wiaduktem. Przebudowa wiaduktu pod 3 tory. 

W kwestii ram czasowych dla wykonania w/w robót, PKP PLK S.A. poinformowała 
w piśmie, iż zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku, będącym 
dokumentem rządowym określającym ramy finansowe oraz plany w zakresie inwestycji 
kolejowych, w perspektywie 2014-2020 planowany jest do realizacji projekt pn.: „Prace 
na liniach kolejowych nr 15 i 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno". 

Dla powyższej inwestycji w dniu 28.11.2018r. została podpisana umowa 
z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 


